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Abstract 
Communication plays a key role in planning and is used to create visions and goals, 
communicate to the citizens and to influence decisions. In connection with the Stockholm 
negotiation communication had great importance to succeed in conveying the need for metro. 
The consultants who work professionally with communication and used to formulate the 
argumentation are often associated with lobbying. When I first started studying the subject I 
perceived that there are different definitions of lobbying and the term is used carelessly to 
express actions that should be separated. A related concept is public affairs, a service offering 
communicative advice in advocacy work. 

This work deals with the political consulting business and focus on public affairs, and the 
municipality as a principal. The starting point is a partnership between a municipality and a 
consultancy firm in public affairs in the Stockholm negotiation. The aim is to investigate the 
communication consultant’s role, what opportunities and why there is a need in the local 
planning process. To be able to answer my questions the work begins with literature studies 
on the planning as a political activity, the democratic system, the local planning, lobbying and 
public affairs, and political consulting business. Then follow my empirical study based on 
five interviews with consultants in public affairs, and officials from the municipality and 
Government Offices. 

Relationship between theory and empirical studies is interpreted in the analysis to try to 
answer the purpose and questions. The work ends with a discussion of the results and 
methodology, as well as a conclusion. The main result presented in the conclusion was that 
communication consultants could provide a better conversation with citizens, something that 
does not comply with the criticism that the theory highlights. 

English title: Public affairs in local planning 
Keywords: public affairs, municipality, planning, the Stockholm negotiation, communication  
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Sammanfattning 
Kommunikationen har en central roll i samhällsplaneringen och används för att skapa visioner 
och mål, kommunicera till invånare och påverka beslut. I samband med 
Stockholmsförhandlingen hade kommunikationen stor betydelse för att lyckas förmedla 
behovet av tunnelbana. De konsulter som arbetar professionellt med kommunikation och 
anlitas för att formulera argumentationen förknippas ofta med lobbyism. När jag först började 
studera ämnet uppfattade jag att det finns olika definitioner av lobbyism och begreppet 
används slarvigt för att uttrycka aktioner som egentligen bör skiljas åt. Ett närbesläktat 
begrepp är public affairs, en tjänst som erbjuder kommunikativ rådgivning i påverkansarbete. 

Det här arbetet handlar om politisk konsultverksamhet och fokuserar på tjänsten public 
affairs, och kommunen som uppdragsgivare. Utgångspunkten är ett samarbete mellan en 
kommun och en konsultbyrå inom public affairs i Stockholmsförhandlingen. Syftet är att 
undersöka kommunikationskonsultens roll, vilka möjligheter och varför det finns ett behov i 
den kommunala planeringen. För att kunna besvara mina frågeställningar föregås arbetet av 
litteraturstudier om planeringen som politisk aktivitet, det demokratiska styrelseskicket, den 
kommunala planeringen, lobbying och public affairs samt politisk konsultverksamhet. Sedan 
följer min empiriska studie som är baserad på fem intervjuer med konsulter inom public 
affairs, och tjänstemän från kommun och Regeringskansliet. 

Teori och empiri sammanvävs i analysen för att försöka besvara arbetets syfte och 
frågeställningar. Arbetet avslutas med en diskussion om resultat och metodval samt en 
slutsats. Huvudresultatet som presenteras i slutsatsen blev att kommunikationskonsulter kan 
möjliggöra ett bättre samtal med medborgare, något som inte överensstämmer med den kritik 
som teoridelen lyfter fram. 

Nyckelord: public affairs, kommun, planering, Stockholmsförhandlingen, kommunikation   
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Inledning 
I Gunnar Falkemarks (2010) text ”Inget biter på massbilismen” skriver han att en viktig 
förklaring till den svenska massbilismens uppkomst och utveckling är starka lobbygrupper. 
De arbetade för vägutbyggnad, att skatten på vägtrafik skulle gå tillbaka till vägsektorn och 
hastighetsfrågan. Vad gäller hastighetsfrågan resulterade det i införande av fri fart på 
landsvägar och senare även i tätorter (år 1936). Detta ledde till ökat antal dödsolyckor och 
beslutet upphävdes 1955. 

Falkemark väckte ett intresse för påverkansarbete och tankar om objektivitet, utövande av 
makt och demokratin. Finns liknande arbete i den kommunala planeringen idag? Denna studie 
fokuserar på tjänsten public affairs som är nära besläktat med lobbyism. Konsulters uppdrag 
inom public affairs går ut på att skapa och befästa argument för att påverka ett beslut i 
kundens riktning. I samband med Stockholmsförhandlingen anlitade en kommun en 
konsultbyrå inom public affairs för att skapa bättre underlag inför förhandlingen. Samarbetet 
resulterade i en ny tunnelbanesträckning till kommunen.   

Syfte och frågeställningar 
Syftet med det här arbetet är att undersöka kommunikationskonsulters roll i den kommunala 
planeringen genom att titta på ett fall där en kommun har anlitat en konsultbyrå inom public 
affairs i Stockholmsförhandlingen. Jag strävar efter att besvara vilka möjligheter public affairs 
ger i kommunal planering samt varför det finns ett behov av denna tjänst. 

Disposition 
Efter en beskrivning av mitt metodval inleds arbetet med en teoridel där jag genom 
litteraturstudier belyser planeringen som en politisk aktivitet. Sedan följer det demokratiska 
styrelseskicket där jag behandlar den representativa respektive deliberativa demokratin, samt 
synen på demokratin enligt plan- och bygglagstiftningen. Detta för att senare förklara hur den 
politiska konsultverksamheten står i relation till demokratin. Vidare beskriver jag den 
kommunala planeringen för att synliggöra planeringens politiska dimension. Sedan tar jag upp 
två former av politiskt deltagande som är närbesläktade, lobbying och public affairs. 
Teoridelen avslutas med ett avsnitt om politisk konsultverksamhet som ska ge en principiell 
bild och behandlar även kritiken. 

Efter teoridelen följer mina empiriska studier som baseras på intervjuer och sammanställs 
efter olika teman. Teori- och empiridelen sammanvävs sedan i analysdelen som avser besvara 
arbetets syfte och frågeställningar. Arbetet avslutas med en diskussion där resultat och 
metodval diskuteras, samt en efterföljande slutsats. 

Metod och avgränsningar 
En metod är enligt Ahrne och Svensson (2011) inte lösningen i sig, utan ska ses som ett 
hjälpmedel för att hitta lösningen på ett problem. Ejvegård (2003) skiljer på metod och teknik, 
där metod avser ett vetenskapligt sätt att närma sig ämnet och teknik åsyftar det sätt som 
materialet samlas in. Arbetet inleddes med litteraturstudier för att fördjupa mig i ämnet, 
undersöka vad som sagts tidigare om ämnet och i sitt sammanhang. Samhällsvetenskaplig 
forskning förutsätter möjligheten att inta olika perspektiv och beskriva samhället på olika sätt 
för att kunna förstå samhällets komplexitet, menar Ahrne och Svensson (2011).  
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Mitt ämne bygger på kunskaper om samhällsplaneringens struktur för att kunna sätta in det i 
sin politiska kontext, därför har studier på underbyggande områden genomförts. 
 

”Metod är hur man utvecklar forskningsfrågor, hur man ger akt på den sociala 
verkligheten, vilka vokabulärer som används för att klargöra och tolka det som 
kommer fram i berättelserna från undersökningspersonerna.” (Alvesson & Deetz 
2000, s. 11) 

 
Seminariet Kan kommunikation bygga infrastruktur och bostäder? har använts för att ge en 
bakgrund i mitt specifika fall. Detta ses som del av materialinsamlingen och tekniken kallas 
deltagande observation som går ut på att forskaren deltar i en händelse som studeras. Ejvegård 
(2003) anser att tekniken kan vara lämplig vid exempelvis studier av beslutsprocesser för att 
inte gå miste om viktiga företeelser. Tekniken bör kompletteras med andra källor som 
intervjuer menar Ejvegård (2003).  

Min egen undersökning är delvis en fallstudie med syftet att beskriva ett tillämpningsområde 
för mitt ämne. I arbetet har jag undersökt ett fall i Stockholms län där en kommun och en 
konsultbyrå har samarbetat i förhandlingarna om tunnelbana. Tjänsten public affairs har 
avgränsats till att omfatta den kommunala planeringen och fokuserar på kommunen som 
uppdragsgivare. Fördelen med en fallstudie som tillvägagångsätt är att läsarens får en 
uppfattning om hur något går till eller ser ut på ett begränsat utrymme, utan att behöva ge sig 
in i den stora beskrivningen (Ejvegård 2003). Detta är ett exempel taget ur ett större förlopp 
med en mångfald händelser (Ejvegård 2003) och således blir resultatet en möjlig 
förklaringsvariabel bland flera. Inom den kvalitativa forskningen finns begränsade 
möjligheter att generalisera och eventuella anspråk måste göras med försiktighet för att 
bedöma resultatets överförbarhet till andra områden (Ahrne & Svensson 2011). Det bör 
uppmärksammas att ett ensamt fall aldrig kan representera verkligheten fullt ut (Ejvegård 
2003).   

Det empiriska materialet har samlats in genom intervjuer och begränsats till fem stycken på 
grund av begränsningar i tid och arbetets omfattning. Fler intervjuer kunde gett arbetet en 
större bredd och högre trovärdighet. Valet av personer och frågor för intervju har tagit 
utgångspunkt i en händelse från verkligheten och fått styra arbetet. Samtliga intervjuer har i 
stort utgått från samma mall, men intervjupersonernas respektive yrkesroll har delvis styrt 
frågornas karaktär. Ejvegård (2003) menar att en standardiserad intervju förbättrar 
möjligheterna att jämföra svaren från respondenterna. Viktigt att komma ihåg är att beroende 
på hur intervjufrågor formuleras kan det möjliggöra en viss typ av svar, medan andra 
omöjliggörs (Ahrne & Svensson 2011). Intervjupersonerna är två konsulter inom public 
affairs som representerar olika byråer, varav en har anlitats av kommunen i 
Stockholmsförhandlingen, en kommunikationsdirektör på kommunen samt två tjänstemän 
från Regeringskansliet. Jag valde att intervjua två konsulter och två tjänstemän för att få fler 
perspektiv och ge en så nyanserad bild som möjligt.                  
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Teori och litteraturstudier 

Planering – en politisk aktivitet? 
Följande avsnitt avser hitta stöd för att planeringen är en politisk aktivitet. Inledningsvis 
förklaras vad som menas med samhällsplanering enligt Hellspongs definition: 

”Med samhällsplanering menar jag den politiskt styrda verksamhet som på ett 
systematiskt sätt utreder förutsättningarna för politiska beslut på nationell eller lokal 
nivå rörande framför allt infrastrukturella förändringar men även andra åtgärder som 
långsiktigt påverkar villkoren för människors boende, utbildning, 
förvärvsverksamhet, kommunikationer och livsföring i övrigt.”  
(Hellspong 1998, s. 1) 

Enligt Strömgren (2007) har det svenska planeringstänkandet präglats av en enda 
dominerande diskurs, nämligen planering som rationell beslutsprocess. Anledningen anses 
vara för att diskursen förordar de representativa idealen och de förtroendevalda tillskrivs 
huvudansvaret för planeringen. Strömgren (2007) hänvisar till Faludi (1973) som menar att 
planeringsteori borde handla om den process som leder fram till planbeslut och inte om 
planeringens objekt och dess substans. Faludis rationella processteori från 1970-talet har 
mycket gemensamt med det normativa ideal som präglat svensk planpolitik menar Strömgren 
(2007). Likheterna gör sig gällande på fyra punkter enligt Faludis teori (Strömgren 2007, s. 
238): 

1. Definitionen av planering som bygger på rationella beslutsprocesser. Olika 
planalternativ prövas och avvägs mellan allmänna och enskilda intressen.   

2. Förtroendevalda har monopol på beslutsfattande, som i sin tur grundas på 
beslutsunderlag framtagna av professionella planerare. Berörda parter och 
medborgare har endast möjlighet att påverka i den beslutsförberedande 
processen. 

3. Planeringen är anpassningsbar med tanke på att utvecklingen inte kan styras, och 
de övergripande planerna bör därför inte bindas. 

4. Den totala visionen om planeringen som utredande, anpassningsbar och politiskt 
förankrad. Både i teorin och praktiken ses den politiska prövningen av 
planalternativ som en integrerad del av den representativa demokratin. 

Planeringens politiska dimension började uppmärksammas i slutet av 1960-talet, då det blev 
allmänt accepterat att planering i första hand är en politisk aktivitet och den traditionella 
teknokratiska stadsplaneringen ifrågasattes (Khakee 2000). Planeringen krävde ett politiskt 
ställningstagande när det gällde omfattande förändringar och i fråga om resurser för att nå 
uppsatta mål, konflikthantering mellan olika intressen och genomförande av besluten. Detta 
synsätt benämns den normativa dimensionen inom planering enligt Khakee, och är en 
omformulering av Chamberlains (1965) klassificering av planeringens första dimension.  

Enligt Khakees definition handlar den normativa dimensionen om offentliga myndigheters 
möjligheter att styra utvecklingen. Förutsättningarna för styrning påverkas av fördelningen av 
makt mellan den privata och offentliga sektorn, mellan stat och kommun, det demokratiska 
stödet för planering, ambitionsnivån hos olika myndigheter i fråga om styrning samt verkligt 
och uppfattat handlingsutrymme (Khakee 2000). Det är dessa tre faktorer som ger planeringen 
dess politiska legitimitet. Planerarens inflytande i beslutsprocessen förutsätter således 
ingående kunskaper om den politiska miljön för att lyckas skapa nätverk, lösa konflikter och 
organisera sitt arbete (Benveniste 1977; 1989 se Khakee 2000, s. 44). Vidare är planerarens 
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kontroll över informationen en viktig källa för makt, hur denne uppfattar strukturer och 
reagerar på förvrängning av information (Khakee 2000).       

Det demokratiska styrelseskicket 
Diskussionen kring politisk konsultverksamhet förs vanligtvis i relation till den demokratiska 
teorin. Det är därför relevant att ta upp två demokratimodeller som är viktiga utgångspunkter i 
resonemangen. Den representativa demokratin är stommen i det svenska systemet, och den 
deliberativa demokratin utgör ett komplement. Jag väljer att även ta upp hur plan- och 
bygglagstiftningen ser på demokratin eftersom det är den lag som ligger till grund för 
samhällsplaneringen.   

Representativ demokrati 
Den representativa demokratin dominerar i de moderna demokratierna 
(Demokratiutredningen 2000). Medborgarna har ett indirekt politiskt inflytande i samband 
med valet av representanter som ska fatta beslut under en begränsad period 
(Justitiedepartementet 2013). Systemet kan kompletteras med folkomröstningar, en form av 
direkt deltagande, som kan vara antingen rådgivande eller beslutande vilket är avgörande för 
om resultatet blir bindande eller inte. Liksom Henecke & Khan (2002) menar att de 
representativa organen har en absolut maktställning i Sverige och medborgardeltagandet 
verkar inom ramen för den representativa demokratin. Motiven till att makten är överlåten åt 
valda ledare kan vara både principiella och rent praktiska (Demokratiutredningen 2000). Det 
storskaliga och komplexa samhället ställer olika och motstridiga krav som måste vägas 
samman till en tänkbar helhet. En realistisk direktdemokrati anses inte vara möjlig att 
genomföra enligt Demokratiutredningen (2000). 

Deliberativ demokrati 
Den deliberativa demokratimodellen är den moderna teorin om hur det politiska 
styrelseskicket bör vara utformat (Demokratiutredningen 1999). Utgångspunkten för den 
deliberativa demokratimodellen är att den representativa demokratin utgör stommen, men 
teorin argumenterar för ett ökat medborgerligt deltagande och inflytande samt ökad insyn i 
den politiska processen (Henecke & Khan 2002). Den deliberativa modellen har en stark 
betoning på diskussion eller deliberation som medel för beslutsfattande, och utgår till stor del 
från Habermas teori om den ideala samtalssituationen där de bästa argumenten får avgöra. 
Detta förutsätter således att aktörer avstår från utövning av makt och manipulation. 

För att kunna uppnå den ideala samtalssituationen måste två överordnade krav vara uppfyllda 
som båda förutsätter varandra (Demokratiutredningen 1999). Det ena handlar om krav på 
offentlighet och det andra om de folkvaldas kontroll över dagordningen. Kravet på 
offentlighet handlar om att alla ska ”vara likställda inför möjligheten att framföra sina 
argument och att påverka den politiska dagordningen. Det som skall vara utslagsgivande är 
argumenten i sig och inget annat” (Demokratiutredningen 1999, s. 132). Det betyder att 
debatten inte ska präglas av maktförhållanden. 

Kravet på kontroll över dagordningen hänvisar tillbaka till det representativa systemet där 
medborgardeltagandet förverkligas via folkvalda representanter, vilket i sin tur förutsätter en 
öppenhet och insyn i beslutsprocessen. Den politiska agendan ska växa fram ur en debatt som 
präglas av genomskinlighet och jämlikhet (Demokratiutredningen 1999).      
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Jag återkommer till förhållandet mellan den deliberativa demokratin och politisk 
konsultverksamhet senare i rapporten. Under avsnittet Politisk konsultverksamhet finns en del 
som behandlar kritiken. 

Synen på demokratin enligt plan- och bygglagstiftningen 
I samband med reformeringen av plan- och bygglagstiftningen, förkortning PBL, som 
infördes 1987 fick kommunen ett ökat självbestämmande över markanvändningen (Henecke 
& Khan 2002). Detta skulle bidra till ett decentraliserat ansvar i de kommunala beslutande 
organen och därmed stärka den lokala demokratin – medborgarna fick närmare till besluten. 
Ambitionen var att öka möjligheterna till insyn och deltagande för medborgarna genom att 
lagfästa procedurregler för planprocessen. Åtgärderna innebar möjligheter att lämna 
synpunkter vid flera tillfällen under planprocessen; vid samråd, utställning av planförslaget, 
liksom möjlighet till överklagan efter planens antagande.  

Enligt Henecke & Khan (2002) kan anledningen i första hand ses som en respons på de 
medborgerliga protester som förekommit mot olika projekt och de krav som rests på ett ökat 
inflytande i den fysiska planeringen. Kontakt med medborgarna ansågs nödvändigt för att 
garantera ett så fullständigt beslutsunderlag som möjligt för de politiska organen, och från 
statens sida sågs detta även som en ersättning för den tidigare statliga prövningen av 
kommunens planer. 

Det stod klart redan under utredningen av en ny byggnadslagstiftning att den helt och fullt 
skulle bygga på den representativa demokratin och inga former för direkt demokrati skulle 
införas (Henecke & Khan 2002). Propositionerna betonade att det grundläggande förhållandet 
med den representativa demokratin som ansvarigt och beslutande organ fortfarande skulle 
gälla, även om ett ökat medborgarinflytande ansågs utgöra ett viktigt komplement. Detta 
hänger ihop med den kritik som lyfts fram som behandlar plan- och bygglagens struktur och 
uppbyggnad, att planeringen fortfarande styrs uppifrån och medborgarna får anta en reaktiv 
snarare än proaktiv roll menar Henecke & Khan (2002). 

Kommunal planering 
Här följer en beskrivning av den kommunala planeringens uppbyggnad för att visa på dess 
politiska legitimitet och demokratimodell. 

I Sverige består det offentliga administrativa systemet av tre demokratiska nivåer med 
direktvalda politiker (Hägglund 2013). De politiska nivåerna är på kommunal, regional och 
nationell nivå. Offentlig förvaltning är starkt decentraliserad och flera ansvarsområden har 
överlåtits från nationell till regional och kommunal nivå. Planering och utveckling är politiska 
processer enligt Hägglund (2013) där kommunens valda ledare har det yttersta ansvaret att 
bevaka allmänintresset, som balanseras mot enskilda intressen, i beslut som handlar om 
samhällsplaneringen. År 1947 infördes den byggnadslag som innebär kommunernas rätt att 
planlägga marken, benämns det kommunala planmonopolet (Strömgren 2007). Före dess hade 
markägarna rätt att planera och exploatera sin egen mark, men i samband med införandet 
överfördes rätten till ”det allmänna”. De som fick rätt att planlägga marken var professionella 
planerare och förtroendevalda politiker (Strömgren 2007). 

Kommunerna styrs genom kommunfullmäktige som är det högsta beslutande organet, 
dessutom finns politiska uppdrag i kommunstyrelsen, nämnder och utskott (Sveriges 
Kommuner och Landsting 2009). Det dagliga arbetet utförs i praktiken av tjänstemän, inte 
politiker, i nämnderna. En större andel av politikerna i kommunen är fritidspolitiker, vilket 



 10 

betyder att de sköter sina uppdrag vid sidan av sitt vanliga arbete. Ansvarsfördelningen 
mellan politiker och tjänstemän kan betraktas som en enkel uppdelning mellan vad- 
respektive hur-frågor (Linde, Lindgren, Hansson & Persson 2012). Den politiska ledningen 
formulerar riktlinjer för vad som ska göras och tjänstemännen bestämmer hur det ska 
genomföras. Detta kan emellertid enbart ses som en utgångspunkt eftersom det inte alltid är 
självklart vem som ska göra vad enligt Linde et al. (2012). Många hur-frågor är politiskt 
viktiga och det finns vad-frågor som kräver professionell kompetens. 

Det svenska plansystemet består sedan år 1947 av en översiktlig plannivå, där kommunens 
långsiktiga utveckling framgår, och en detaljerad plannivå som reglerar specifika 
bebyggelseprojekt (Strömgren 2007). Enligt en undersökning gjord av Khakee (2000) 
varierade omfattningen av engagemang i översiktsplaneringen mellan kommuner i tre 
avseenden: politiskt engagemang, engagemang från tjänstemän samt intresset från 
allmänheten. Det rådde olika uppfattningar om översiktsplaneringens betydelse och uppgift. 
Vissa såg översiktsplanen som ett tjänstemannadokument som politikerna tolkade i efterhand, 
andra upplevde ett större politiskt engagemang i mindre kommuner.    

Den representativa demokratin som beslutsfattande gäller även markanvändning, planering 
och byggande (Strömgren 2007). Med utgångspunkten för att demokratin fungerar genom 
representation identifierar Hellspong (1998) tre deltagargrupper som på olika sätt kan kopplas 
till och har inflytande över planeringen: 1) politiker, 2) tjänstemän, 3) allmänheten. I 
överensstämmelse med det demokratiska idealet bör allmänheten ha en prioriterad ställning, 
men i fråga om representation utövar medborgarna sitt inflytande via de förtroendevalda 
politikerna. Vidare verkar politikerna med stöd av tjänstemännen som innehar teknisk 
sakkunskap, en balansfaktor till politiken (Hellspong 1998). 

Enligt Strömgren (2007) har den representativa demokratin utgjort en stark norm i den 
svenska planpolitiken, trots utmaningar som handlat om utvecklingstendenser mot 
professionalisering, renodlad markstyrning och direkt medborgarinflytande har dessa 
motverkats. ”Det har om och om igen konstaterats att planering bör vara en politisk 
verksamhet präglad av representativa demokratiska ideal” (Strömgren 2007, s. 242).              

Två former av politiskt deltagande 
I det här avsnittet väljer jag att ta upp två former av politiskt deltagande som är nära 
besläktade, lobbying och public affairs. Fokus i arbetet ligger på public affairs men det är 
viktigt att förstå skillnaden mellan begreppen. ”Poängen med att diskutera dessa begrepp är 
inte att dissekera dem för sakens egen skull, utan att illustrera deras komplexitet och att det 
finns olika sätt att betrakta dem” (Strömbäck 2011, s. 9). 

Lobbying 
Det råder en ganska stor begreppslig osäkerhet om vad lobbying egentligen är och omfattar 
(Lindström & Bruun 2012). Begreppet lobbying har ett amerikanskt och brittiskt ursprung, 
och i dessa länder bedrivs lobbying annorlunda än i EU respektive Sverige. Enligt 
Demokratiutredningen (1999) finns en poäng i den amerikanska varianten om det personliga 
mötet i lobbyn, beträffande en icke-institutionaliserad kontakt, men kontakten kan även ske i 
skriftlig form. Däremot är det ovanligt att svenska företag och organisationer företräds av 
lobbyister, utan de företräder i regel sig själva och använder kommunikationskonsulter för 
rådgivning och stöd (Lindström & Bruun 2012). Detta medför att lobbying får en delvis annan 
innebörd i Sverige.  
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Synen på lobbying som politisk deltagandeform tenderar till att avgränsas till vem som utför 
aktiviteten (Demokratiutredningen 1999). Det innebär att aktörer som bedriver ”traditionellt 
folkrörelsearbete” faller utanför definitionen, medan konsulter som påverkar på uppdrag har 
ett skamligt anseende menar Demokratiutredningen (1999). Om aktiviteten istället avgränsas 
till vad den består i, är det mer allmänna egenskaper som avgör om en viss verksamhet kan 
betraktas som lobbying eller inte. Lobbying som oberoende av aktör innebär således inte att 
allt politiskt påverkansarbete kan kännetecknas som lobbying. Enligt Demokratiutredningen 
(1999) reserveras begreppet för direkta kontakter med beslutande politiker eller tjänstemän 
som bereder ett visst ärende. Med lobbying menas ”icke-institutionaliserade direktkontakter 
med politiker eller tjänstemän i syfte att påverka offentligt beslutsfattande” 
(Demokratiutredningen 1999, s. 17). 

Public affairs 
Public affairs beskrivs enligt Strömbäck (2011) som en svårfångad typ av lobbyism. Det är 
ovanligt i Sverige att kalla sig lobbyist, men att syssla med public affairs och vara konsult 
inom området är vanligare och mer erkänt. Även om begreppen tycks syfta till samma sak 
finns en viktig skillnad i vilka associationer som väcks i relation till verksamheten. Enligt 
Strömbäcks (2011) undersökning uppfattas public affairs positivare i förhållande till lobbying 
som fått en negativ klang.  

Public affairs handlar om hur företag eller organisationer arbetar för att påverka och skapa 
relationer med offentliga institutioner och aktörer (Strömbäck 2011). Det betyder att lobbyism 
på sätt och vis är en del av tjänsten, men det omfattar även att öka kunskaperna om det 
politiska systemet och bevaka politiska processer. För att visa på innebörden av public affairs 
i Sverige och hur en konsultbyrå väljer att beskriva tjänsten har en definition valts ut: 

”Framgångsrik opinionsbildning bygger i hög grad på kunskap om när olika frågor 
och eventuell kritik kommer upp på agendan. Vi förbereder dig för att delta i det 
offentliga samtalet och är särskilt välbekanta med de speciella förutsättningar som 
råder inom offentlig sektor. Vi kan hjälpa dig att identifiera vilka du ska tala med, 
när du ska göra det och vad du ska säga för att bli lyssnad till. Vi kan ta fram 
utredningar, omvärldsanalyser och kartläggningar som ger beslutsunderlag, överblick 
och nya kunskaper. Vi biträder med politisk orientering och medverkar därmed till 
god framförhållning inför kommande beslut.” (Gullers Grupp u.å.)      

Politisk konsultverksamhet 
Detta avsnitt ska ge en principiell bild av den politiska konsultverksamheten, medan 
föregående avsnitt visade på hur tjänsten kan definieras. Avslutningsvis följer en del som 
behandlar kritiken. 

Enligt Demokratiutredningen (1999) är det svårt att avgränsa den politiska verksamheten från 
konsultföretagens övriga arbetsområden, omfattningen blir därmed problematisk att kartlägga 
och mäta. Verksamma konsulter återfinns inom PR-branschen, där politiskt påverkansarbete 
är en uppgift bland flera i en komplex bransch. Konsultens arbete handlar om att bistå kunden 
med verktyg för att förmedla ett budskap som ska nå en aktuell målgrupp. En vanlig 
missuppfattning är att konsulten företräder kunden gentemot beslutfattare, men det tycks 
snarare handla om att förbereda ett ärende för kundens räkning (Demokratiutredningen 1999). 
Därmed blir verksamhetens omfattning även svår att mäta genom att kontakta beslutsfattarna.  
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Den undersökning som genomfördes i samband med rapporten av Demokratiutredningen 
(1999) visar att verksamma inom PR-branschen ofta har erfarenhet från politik eller 
förvaltning, antingen genom ett partipolitiskt engagemang eller tjänster i Regeringskansliet 
och riksdagen. PR-konsulter påstås följaktligen ha en tydlig politisk förankring och det anses 
vara en förutsättning att ha goda kunskaper i sammanhanget för att lyckas som konsult. 

”Absolut nödvändigt är att ha kunskap om rutinerna kring ärendegången som leder 
fram till de politiska besluten. Förståelse för, och helst vana vid det politiska språket 
och det politiska resonemanget är viktigt.” (Demokratiutredningen 1999, s. 143) 

Arbetsmetoderna varierar beroende på tidsaspekt och uppdragens omfattning, men i stort går 
det ut på att sätta upp kommunikativa strategier och en handlingsplan (Demokratiutredningen 
1999). Målet med konsultens arbete är att hitta det ”optimala verktyget” som passar för den 
specifika situationen. Arbetet går till stor del ut på att hjälpa uppdragsgivaren med att 
formulera och befästa argument för ett ärende som uppdragsgivaren vill driva.  

Uppdragen initieras vanligen av uppdragsgivaren som kontaktar konsultföretaget, men 
undantag finns (Demokratiutredningen 1999). Ett konsultföretag med en särskild 
spetskompetens och konsultens personliga engagemang för en viss typ av frågor kan styra 
valet av kund. Konsulten menar att det finns möjlighet att förutse en utveckling inom 
expertområdet och utifrån det kontaktas en kund som borde ha ett intresse i frågan. Ett resultat 
från Demokratiutredningens (1999) rapport visar på fördelningen av ”nya” och ”gamla” 
frågor, det vill säga hur många uppdrag som handlar om att driva ett nytt ärende respektive 
stärka ett aktuellt ärende som redan befinner sig på den politiska agendan. Det visar sig att det 
senare, befintliga ärenden, förekommer oftare. 

Det är i första hand näringslivet som efterfrågar konsultföretagens tjänster, vilket leder till 
ökat inflytande för resursstarka grupper (Demokratiutredningen 1999). Enligt 
Demokratiutredningen (1999) kan det knappast anses överraskande och poängterar den 
stränga lagstiftning som reglerar näringslivet. Med på rangordningen, om än långt ner, finns 
även landsting, kommuner och kommunala företag. Rapporten iakttar inte någon ökad 
efterfrågan från kundgruppen, men intresset verkar inte heller minska. Förekomsten visar på 
ett behov av konsulternas kompetens i professionaliseringen. 

”Förutom krav på professionalisering allmänt sett tyder detta på en politisk situation 
där till viss del skattefinansierad verksamhet, som förväntas agera i allmänintressets 
sak konkurrerar med andra grupper om opinionen och beslutsfattarnas 
uppmärksamhet.” (Demokratiutredningen 1999, s. 166) 

Enligt Hellspong (1998) är språket samhällsplaneringens viktigaste verktyg. Det retoriska 
verktyget används som medel både muntligt och skriftligt, i samband med samråd och 
förhandlingar, och redovisningar av planer. Samtidigt är det även ett redskap för 
kunskapsbildning och problemlösning, och för centrala mål som att övertala och övertyga. 
Utifrån samhällsplaneringens deltagare delas möjliga kommunikationssätt in i två typer: 
interna och externa (Hellspong 1998). Den externa kommunikationen har en viktig ställning i 
samband med framtagandet av officiella dokument, som skapar underlag till formella beslut 
och tillgängliggörs för utomstående. Det är dock mer sannolikt att interna kommunikationssätt 
avgör planeringens utveckling menar Hellspong (1998).  
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Kritik 
Under de senaste decennierna har den offentliga sektorn utvecklat fler och nära relationer med 
den privata sektorn, där några tydliga trender är ökad offentlig upphandling, nya aktörer, 
privatiseringar av verksamhet samt lobbyisternas ökade roll (Lindström & Bruun 2012). 
Enligt Lindström och Bruun (2012) finns flera exempel på politiker och tjänstemän som byter 
sida, tidigare förtroendevalda och politiska tjänstemän går över till konsultbranschen och ett 
antal politiker har bakgrund som PR-konsulter. Detta bidrar till att det finns en risk att känslig 
information, kunskap eller tidigare kontakter utnyttjas på sätt som påverkar konkurrensen 
eller strider med det allmännas intresse (Lindström & Bruun 2012).  

Demokratiutredningen (1999) diskuterar om verksamheten bidrar till en för allmänheten 
mindre synlig politisk beslutsprocess då denna påverkan sker i skymundan från offentlig 
insyn, och leder till begränsad möjlighet att kritiskt granska argumentens egentliga 
förankring. Samtidigt som konsulter kan synliggöra viktiga argument kan det även bidra till 
en likriktad debatt utan objektivitet menar Demokratiutredningen (1999). Detta är en tjänst 
som köps för pengar och risken finns att tillgång till kapital styr möjligheten till inflytande 
(Lindström & Bruun 2012). Konsulter kan utnyttja nätverk av tidigare kollegor, en tillgång till 
maktpåtryckning som inte är tillgänglig för andra.  

Representationsmakten förutsätter de folkvaldas kontroll över dagordningen och kräver att de 
på ett tidigt stadium ska förutse kommande samhällsproblem (Demokratiutredningen 1999). 
Eftersom garantier saknas för att de folkvalda uppfyller detta kan frågor som lyfts fram med 
hjälp av konsulter bottna i ett brett intresse och anses utgöra ett viktigt komplement till den 
politiska agendan enligt Demokratiutredningen (1999). Effekterna är dock fortfarande samma, 
en för allmänheten mindre tillgänglig politik (Demokratiutredningen 1999) och minskat 
förtroende för den offentliga sektorn (Lindström & Bruun 2012). 

Om utgångspunkten är att vi lever i en rationalitetskultur, där beslutsfattande vilar på rationell 
grund, belyser Falkemark (1999) de manipulativa möjligheter som gäller kunskapsbildning 
och opinionshantering. Falkemark hänvisar till Foucault (1977) som uppmärksammat ett nära 
samband mellan makt och kunskap. ”Att ha makt i ett modernt samhälle är i hög grad att 
kunna välja att skapa den kunskap som gynnar den egna maktpositionen” (Falkemark 1999, s. 
65). På samma sätt är det möjligt att bestämma vilken kunskap som inte är av intresse att ta 
fram, och vilket ställningstagande som är betydelsefullt. Den som saknar förmågan till egen 
analyskapacitet blir därmed mer mottaglig för andras argument och underlag (Lindström & 
Bruun 2012). 

Empiri – egen undersökning 
Under år 2013 tillsattes Stockholmsförhandlingen av regeringen för att genomföra en 
förhandling om Stockholms läns infrastruktur (Stockholmsförhandlingen u.å.). Uppdraget 
handlar om att verkställa nya tunnelbanesträckningar i Stockholmsområdet och som ska 
medföra en kraftigt utökad bostadsbebyggelse. ”Stockholmsförhandlingen ska presentera en 
lösning för regeringen som bygger på att berörda kommuner, Stockholms läns landsting och 
staten är överens om tunnelbanesträckningar, finansiering och de nyttor som uppstår” 
(Stockholmsförhandlingen u.å.). 

Enligt Strömgren (2013) var det många aktörer som ville säga sitt om Stockholms tunnelbana 
och styra debattens fokus, bland dessa nämns politiker, tjänstemän och lobbyister. Detta blev 
ett föremål för PR-branschen och opinionsbildare för att visa vem som lovar mest och bygger 
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störst. Vad som hamnar högst på agendan avgörs inte av slumpen, utan verkligheten behöver 
översättas till ett konkret budskap för att få genomslag (Strömgren 2013). 

Sammanställning av resultatet 
Utgångspunkten för min egen undersökning var att fördjupa mig i ett samarbete mellan en 
kommun och en konsultbyrå inom public affairs i förhandlingarna om tunnelbana. Detta har 
avgjort valet av intervjupersoner. Min materialinsamling har byggt på fem stycken intervjuer 
med två konsulter inom public affairs, en kommunikationsdirektör från kommunen och två 
tjänstemän från Stockholmsförhandlingen. Materialet har bearbetats och sammanställs nedan 
efter återkommande teman. Jag har valt att behandla samtliga intervjupersoner anonymt för 
att lägga mer fokus på svaren i förhållande till personens yrkesroll, därför har jag upprättat 
följande system när jag redovisar resultaten: 

• Konsult(1) har varit inblandad i samarbetet med en kommun i 
Stockholmsförhandlingen. 

• Konsult(2) representerar en annan byrå, och har inget med det nämnda 
samarbetet att göra. 

• Kommunikationsdirektör(1) representerar den kommun som samarbetat med 
byrån. 

• Tjänsteman(1) är medarbetare i Stockholmsförhandlingen. 
• Tjänsteman(2) är medarbetare i Stockholmsförhandlingen. 

Om samarbetet mellan kommun och byrå i Stockholmsförhandlingen 
Kommunikationsdirektör(1) menar att händelseförloppet var relativt enkelt. Kommunen fick 
en förfrågan från regeringens förhandlingspersoner med kort varsel, varpå den byrå som 
konsult(1) representerar kontaktades. Både kommunikationsdirektör(1) och konsult(1) nämner 
ett ramavtal som kommunen, tillsammans med flera andra kommuner, har med byrån. Det rör 
sig om en gemensam upphandling av kommunikationstjänster och avtalet sträcker sig över tre 
år. Enligt kommunikationsdirektör(1) är byrån högst rankad när det gäller frågor som handlar 
om kommunens utveckling, vilket har avgjort valet av byrå vid upphandlingen. 

När konsult(1) blev kontaktad av kommunikationsdirektör(1) hade kommunen fått signaler 
om att tunnelbaneförhandlingarna handlade om mer än enbart tunnelbana till Nacka. Det 
fanns helt enkelt en möjlighet för andra kommuner att vara med, och därmed blev det första 
”målsnöret” att arbeta fram en presentation. Enligt kommunikationsdirektör(1) gick arbetet 
väldigt snabbt, och var integrerat och strategiskt orienterat. Det var hela tiden ett givande och 
tagande. Kommunikationsdirektör(1) var själv inte med i förhandlingarna, men hade till 
uppgift att samordna och sköta kontakten med byrån. Den huvudsakliga uppgiften blev att få 
fram en presentation.  

Enligt tjänsteman(1) kontaktades kommunerna i ett tidigt stadium under år 2013 för att avgöra 
om de var intresserade. Under förhandlingarna diskuterades möjliga sträckningar, kostnader 
och bebyggelse.      

Betydelsen av kommunikationskonsulter i Stockholmsförhandlingen 
Stort fokus låg på presentationen i detta fall menar tre av intervjupersonerna som varit 
inblandade i samarbetet och Stockholmsförhandlingen. Kommunikationsdirektör(1) menar att 
det handlade om att lyckas förmedla presentationen på ett bra sätt, och även konsult(1) pekar 
på vikten av argumentationen och vilka värden som kommuniceras. Att hitta och tydliggöra 
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ett effektivt budskap är en särskild konst enligt konsult(1), och kommunikationsdirektör(1) 
menar att presentationen var helt avgörande i det här fallet. Detta styrks med ett uttalande av 
tjänsteman(1) som sa att de värderade utifrån intressena och den tydliga linjen var 
bostadsbebyggelse – villkoret för tunnelbana. Förslagen skulle sträva efter att visa på så stor 
effekt som möjligt, inte att kommunen har växt tidigare. De tunga argumenten fick avgöra hur 
mycket från statens del som är värt att satsa menar tjänsteman(1), och då gäller det att ha 
ordentlig kunskap om förutsättningar och planberedskap.  

Om kommunens samarbete med byrån fick någon effekt på samtalet och beslutsunderlaget 
svarar tjänsteman(1) både ja och nej på. Kommunikationsdirektör(1) kunde inte svara på om 
utfallet blivit annorlunda utan hjälp av byrån. Tjänsteman(1) spekulerar vidare i betydelsen av 
kommunikationskonsulter i Stockholmsförhandlingen, och menar att ur ett statligt perspektiv 
är det många kommuner som konkurrerar om uppmärksamhet och det är lätt att drunkna i 
mängden. Detta förutsatte att den korta tid som fanns till förfogande användes på ett 
slagkraftigt sätt. Kommunerna har olika utgångspunkter och premisser för diskussionen 
menar tjänsteman(1). Tjänsteman(2) tycker att kommunens exempel var bland det tydligaste 
och mest uppenbara när det gäller tillkomst av bostäder. 

Kommunikationsdirektör(1) uppfattar inte att det finns konkurrens mellan kommunerna, utan 
snarare en stor samverkan eftersom det gynnar regionen. Det är regionen som konkurrerar 
med andra delar av landet.  

Samtliga intervjupersoner, förutom konsult(2) som inte varit inblandad i förhandlingarna, 
poängterar att situationen varit unik i sitt slag. Detta är ett statligt initiativ där staten är med 
och finansierar en eventuell tunnelbanesträckning. Således blev det viktigt att visa på fördelar 
som en kommun vill att det offentliga ska stödja, och då krävs det argument menar 
tjänsteman(1). Konsult(1) framhåller att kommunen ofta håller i taktpinnen i andra fall, i och 
med planmonopol, men att detta berodde på annorlunda omständigheter. 

Tjänsteman(2) tror att den möjligtvis största effekten fick samarbetet på kommunens interna 
arbete och kommunikationen med sina invånare, även om det är svårare att bedöma. Det krävs 
att det finns en förankring i politiken och medborgarna, kommunen måste förklara varför och 
hur dem vill ha det. Det handlar om stora ekonomiska uppoffringar för kommunens del menar 
tjänsteman(2). Konsult(1) talar om att arbetet gick i takt med samhällsplanerarna och 
kommunikationsenheten, och på så vis kunde det födas en gemensam idé och vision om vad 
som skulle skapas. 

Behovet av kommunikationskonsulter i kommunal planering 
Samtliga intervjupersoner anger tid och kompetens som de två främsta anledningarna till att 
det finns ett behov av kommunikationskonsulter i den kommunala planeringen. Det anses 
vara alldeles för dyrt att ha all kunskap själv, uppdragen är för få för att ha råd med en 
anställd person på kommunen. Konsult(1) ställer sig även frågan hur denna expertkunskap ska 
lyckas hålla sig i spets i sådana fall. Enligt konsult(1) får de sin spets tack vare ett varierat 
arbete med olika typer av kunder och uppdrag och på så sätt tvingas de utmanas hela tiden. 
Det är därför konsulter behövs på flera områden menar konsult(1). Även tjänsteman(1) pekar 
på vikten av att anlita personer som är erfarna, som kan se till hur de har gjort tidigare. 

Konsult(2) anger ytterligare en anledning till varför behovet av kommunikationskonsulter 
finns, och det är därför att all politik och alla beslutsprocesser är väldigt komplexa. Det är få 
som är helt införstådda med hur allting fungerar, vem man ska prata med när och hur 
beslutsprocesserna ser ut. ”Vi finns där för att ge dem råd i det vi kan, så de kan lägga fokus 
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på sitt” menar konsult(2). Vidare tycker konsult(2) att makten är ojämnt fördelad på många 
ställen i politiken, och på sätt kan konsulten jämna ut och flytta makten genom att 
uppdragsgivaren tar stöd eller rådgivning från oss.   

Både tjänsteman(1) och konsult(1) talar om ett ”gränsland” mellan politik och förvaltning i 
den kommunala planeringen. Enligt konsult(1) är gränsen beroende av kommunens storlek för 
att kunna avgöra när det ena börjar och slutar. Det finns en tendens att rollerna flyter samman 
i en mindre kommun, medan större kommuner har kommunalråd och liknande som är väldigt 
duktiga på kontakter och verksamhet att de vill sköta sitt arbete själva. Konsult(1) menar att 
en stor kommun har ett mer utvecklat system och politiska rotlar, medan den möjligheten inte 
finns i mindre kommuner.  

Synen på kommunikationskonsulters roll i planeringen 
Både tjänsteman(1) och tjänsteman(2) uppfattar ämnet som en typ av lobbyism, medan 
konsult(1) och konsult(2) hävdar bestämt att så inte är fallet. I samarbetet mellan kommunen 
och byrån i Stockholmsförhandlingen menar konsult(1) att det inte förekommit någon 
kartläggning av aktörer eller kontakter, utan det handlade om att skapa budskapet och 
argumentationen. Tjänsteman(1) kallar detta för lobbyism i vanliga fall, men medger 
samtidigt att det är svårt att få grepp om och det här är inte ett exempel där det är som mest 
tydligt. Det var en liten förhandling i förhållande till antalet inblandade, men när avståndet är 
större blir det vanligare menar tjänsteman(1). Det köps mycket konsulttjänster överhuvudtaget 
på kommunal nivå och tjänsteman(1) ser inget problem med det. Enligt tjänsteman(1) krävs 
nödvändig kunskap, så även i denna situation, för att se till att tunnelbanesträckningen blir av. 
Alla inblandade kommuner har nog tänkt igenom hur de ska och vill förhålla sig till statens 
förhandling. 

Även konsult(1) påpekar att det finns väldigt många olika typer av konsulter i systemet, men 
att det finns konstiga missuppfattningar gällande konsultens respektive roll. Konsult(1) menar 
att en teknisk konsult lika gärna kan vara hur mycket lobbyist som helst, beroende på hur 
kommunikation definieras och när gränserna dras. Tjänsteman(1) håller med om att det är 
svårt att dra en snäv gräns mellan olika typer av konsulter och deras arbetsområden, 
exempelvis teknik och kommunikation. Det finns ett behov av att kommunicera sitt likväl i 
det tekniska menar tjänsteman(1). En viktig skillnad menar konsult(1) är att upphandling av 
kommunikationstjänster ofta leder till diskussion, medan tekniska konsulter köps in för 
miljonbelopp utan att ett projekt blir av och utan att det uppmärksammas. 

Konsult(2) ser på sin yrkesroll som en rådgivare och understryker endast rådgivare. Syftet är 
inte att påverka direkt utan hjälpa sin uppdragsgivare att nå fram med sitt budskap. ”Låt oss 
säga som en betrodd rådgivare, inte springa omkring i maktens korridorer”. Det handlar om 
att jämna ut oddsen för en svagare part så den kan få ut sitt ur det hela menar konsult(2). 

Andra tillämpningsområden i den kommunala planeringen 
Kommunikationsdirektör(1) menar att liknande samarbeten med kommunikationsbyråer, som 
det i Stockholmsförhandlingen, inte är vanligt. Detta beror till stor del på den unika 
situationen. I andra sammanhang när det finns ett behov av kommunikationskonsulters hjälp 
nämns dialogmöten med medborgarna. Där finns ett mål om att skapa större och bredare 
samtal enligt kommunikationsdirektör(1), och konsult(1) anser att deras expertis kan vara helt 
avgörande för att underlätta det demokratiska samtalet om kommunens utveckling. Enligt 
konsult(1) finns ofta redan en idé och uppgiften blir då att se till att samtalet kring idén flyter 
på så bra som möjligt. Detta görs genom att fånga in så många perspektiv som möjligt, och 
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hitta alternativa metoder för det, för att undvika att ett projekt hamnar i diket med 
protestgrupper och överklaganden. Konsult(1) anser att det kan vara nödvändigt att lägga ner 
pengar på att anlita konsulter som arbetar professionellt med kommunikation för att 
kommunicera till medborgarna. Även tjänsteman(1) pekar på betydelsen av 
kommunikationskonsulter i medborgardialogen. Det krävs en snabb process och då finns ett 
behov av någon med erfarenhet. 

Enligt konsult(1) har det skett en utveckling och kommunikationskonsulter efterfrågas mer 
när det gäller att på ett tidigt stadium ta fram och tydliggöra visionen kring det som ska 
skapas. Det finns en risk att planeringen kan bli introvert och att planerare snarare utgår ifrån 
en idé som är deras egen. Kommunikationskonsulter tar sikte på målgruppen och fokuserar på 
att föra in kunskap utifrån i processen kring vad som efterfrågas, menar konsult(1). 

Konsult(1) anser att både planering och byggande är till stor del en förhandlingsprocess och 
hänvisar till plan- och bygglagstiftningen som inte nämner förhandling en enda gång. I 
verkligenheten är det starka parter, bland dessa nämns kommuner, organisationer, tekniska 
konsultföretag och byggbolag som förhandlar kring vad som ska hända. 
Medborgarperspektivet har inte samma styrka eller professionalism i den 
förhandlingsdialogen, och när det blir protester har samtalet skötts på ett dåligt sätt menar 
konsult(1).  

Problem och risker med public affairs i kommunal planering 
Konsult(1) uppfattar tjänsten som ett ”smörjmedel” i processen för att få den att fungera så 
bra som möjligt. Det kan finnas en risk om kommunen överlåter ansvaret menar konsult(1), 
det kan inte läggas över på att någon annan ska sköta det. Konsult(1) betonar att kommunen 
måste ha ägarskapet hela tiden, något som kommunikationsdirektör(1) håller med om. Det är 
viktigt att vi fortfarande ”äger” innehållet och vår roll som tjänstemän menar 
kommunikationsdirektör(1). ”Man måste veta varför i linje med politiken”. 

Tjänsteman(1) kan inte se några problem eller risker utifrån Stockholmsförhandlingens 
perspektiv och syftar på att avsändaren måste vara tydlig i alla kommunikationstjänster, i 
detta fall var det inget problem. Annars kan bristande transparens vara ett sådant hot menar 
konsult(2) och säger att de är extremt tydliga med att berätta vilka de jobbar med. Även 
kommunikationsdirektör(1) talar om att en del konsultbyråerna är öppna med sin påverkan, 
andra inte, och att det är ett vägval som görs. ”Vi värderar en öppen beslutsprocess, på vilka 
grunder beslut tas” menar kommunikationsdirektör(1). 

Tjänsteman(2) ser inget fel med tjänsten om syftet är att förmedla ett allmänintresse, men om 
syftet är att vinkla information för att vilseleda invånare uppstår problem. Alternativet är att 
det görs på egen hand med egna anställda, men även den informationen går att vinkla menar 
tjänsteman(2). Kommunikationsdirektör(1) anser att det föredras att sköta arbetet själv då 
”man äger processen”, det blir tydligare så. Dock är varje enskilt fall unikt och med olika 
förutsättningar. 

Konsult(1) kan se ytterligare en risk som är beroende av styrkeförhållandena hos kommunen 
och syftar på i vilken utsträckning de kan göra egna professionella bedömningar. Kommunens 
förmåga att ”hålla emot” gäller på alla fronter och mot alla typer av konsulter: tekniska, 
juridiska och kommunikations-, även mot byggherrar.  
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Analys 
Följande avsnitt avser söka samband mellan den teoretiska och empiriska delen. Analysen 
utgår från arbetets syfte och frågeställningar som handlar om att undersöka 
kommunikationskonsulters roll i påverkansarbete, möjligheter med public affairs och behovet 
av kommunikationskonsulter i den kommunala planeringen.  

Kommunikationskonsulters roll i påverkansarbete inom kommunal planering 
Det finns ingen entydig bild av vad lobbyism är, eller hur tjänsten public affairs förhåller sig 
till begreppet. Även om det här arbetet inte syftar till att utreda en exakt definition så är det 
till viss del avgörande för hur aktörer ser på kommunikationskonsultens roll. Det råder delade 
meningar mellan regeringskansliets tjänstemän och konsulterna själva om hur deras roll 
uppfattas. Båda tjänstemännen förknippar kommunikationskonsulter inom public affairs med 
en typ av lobbyism, medan konsulterna vill slå ifrån sig den associationen. 
Demokratiutredningen (1999) pekar på att kommunikationskonsultens faktiska uppdrag 
handlar om att bistå kunden med kommunikativa strategier och kunskap om hur ett ärende 
lämpligen bör drivas för att nå ett uppsatt mål. Detta är något som styrks i den empiriska 
delen, särskilt när tjänsten tillämpats i Stockholmsförhandlingen som visar på samarbetets 
starka fokus på argumentationen. Det tycks vara ovanligt att konsulten går uppdragsgivarens 
ärenden utan fungerar snarare som rådgivare. 

En annan aspekt som tydliggörs i den empiriska delen är kommunikationskonsultens roll i 
förhållande till andra typer av konsulter. Med tanke på det samband som Foucault (1977 se 
Falkemark 1999) påvisar mellan makt och kunskap, borde förutsättningen för att dessa ska 
kunna sammanvävas vara att aktören har förmågan att förmedla sitt budskap. Behovet av att 
kunna kommunicera och skapa argumentationen är således oberoende aktör och finns inom 
samtliga arbetsområden. Demokratiutredningen (1999) för ett liknande resonemang gällande 
lobbying och menar att begreppet bör avgränsas till vad den består i, snarare än vem som utför 
aktiviteten. Konsult(1) menar att en teknisk konsult lika gärna kan vara hur mycket lobbyist 
som helst, beroende på hur kommunikation definieras och när gränserna dras.   

Det kan finnas flera anledningar till att synen på kommunikationskonsultens roll skiljer sig 
från andra konsulter, däribland en spretig och otydlig definition av tjänsten. Av empirin 
framgår att upphandling av kommunikativa tjänster ofta leder till diskussion, medan 
exempelvis tekniska konsulter anlitas utan att det uppmärksammas i samma utsträckning. 
Detta är en antydan på att det finns olika uppfattningar om konsulters respektive roll.  
Kommunikationskonsulter har ofta en bakgrund från politik eller förvaltning, och har därför 
goda kunskaper om den politiska arenan (Demokratiutredningen 1999). Om det demokratiska 
styrelseskicket utgår ifrån den representativa demokratin gäller det även samhällsplaneringen. 
Hellspong (1998) identifierar tre deltagargrupper efter deras koppling och inflytande över 
planeringen, där förtroendevalda politiker har den överordnade ställningen och sätter ramarna 
för utvecklingen. Politikerna företräder medborgarna och förväntas agera i allmänintresset, 
därför kan en extern tjänstemans objektivitet möjligen ifrågasättas med tanke på att 
kommunikationskonsulten arbetar för att påverka ett beslut i kundens riktning. 

På samma sätt är det möjligt att kommunikationskonsulter tillför objektivitet i ett ärende, 
eftersom det alltid finns en risk att bli hemmablind. Kommunikationskonsulter har ofta ett 
spetsområde som gäller en viss typ av frågor och kan föra in nya perspektiv i förhållande till 
den rådande utvecklingen. Detta kan ge effekter i form av bättre beslutsunderlag med bredare 
förankring, samt höja nivån på det offentliga samtalet. Konsultens kunskapsmässiga övertag 
innebär att kommunen måste anta ett kritiskt förhållningssätt, där konsult(1) kan se en risk 
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som är beroende av kommunens egen styrka och professionalism i frågan, och vilken förmåga 
de har att göra egna bedömningar. Lindström och Bruun (2012) pekar på att den som saknar 
förmågan till egen analyskapacitet blir mer mottaglig för andras argument och underlag, som i 
relation upplevs starka. Både konsult(1) och kommunikationsdirektör(1) talar om att 
kommunen måste hela tiden ”äga” innehållet och deras roll som politiker eller tjänstemän. 

Möjligheter med public affairs i kommunal planering 
Enligt Demokratiutredningen (1999) går kommunikationskonsultens arbete till stor del ut på 
att hjälpa uppdragsgivaren med att formulera och befästa argument för ett ärende som 
uppdragsgivaren vill driva. Fokus i Stockholmsförhandlingen låg på att arbeta fram en 
presentation som var strategiskt underbyggd och kunde kanalisera alla fördelar med en 
eventuell tunnelbanesträckning. Med undantag för konsult(2) som inte varit med i 
förhandlingarna, menade övriga intervjupersoner att den avgörande faktorn var tillförseln av 
bostadsbebyggelse och att kunna visa på mest effekt. Resultatet av samarbetet mellan 
kommun och byrå blev utslagsgivande, även om det är svårt att bedöma vilken effekt 
kommunikationskonsulten bidrog till. Samtidigt menade tjänsteman(2) att kommunens 
exempel var bland det tydligaste och mest uppenbara när det gäller tillkomsten av bostäder.  

Mycket av den kritik som lyfts fram när det gäller politisk konsultverksamhet står i relation 
till det demokratiska styrelseskicket. Enligt teorin anses den deliberativa demokratin vara 
”idealet” och eftersträvas som ett komplement till den representativa demokratin 
(Demokratiutredningen 1999; Henecke & Khan 2002). Detta ställer krav på offentlighet och 
de folkvaldas kontroll över dagordningen, något som inte kan garanteras med tjänster som 
public affairs. Samtidigt visar resultatet av den egna undersökningen att kritiken är till viss del 
missvisande, och pekar istället på tillämpningsområden som främjar det demokratiska idealet. 
Exempelvis är det vanligt att kommunikationskonsulter anlitas för att hjälpa till i 
medborgardialoger och underlätta det demokratiska samtalet, och fungerar snarare som ett 
smörjmedel i processen. Det är ett område där konsult(1) anser att deras expertis kan vara helt 
avgörande, och även tjänsteman(1) pekar på vikten av en snabb process, samtidigt som det ur 
ett annat perspektiv kan ge uttryck åt att demokratin inte får stå i vägen för effektiviteten. 

Reformeringen av plan- och bygglagstiftningen innebar fler möjligheter till insyn och 
deltagande för medborgarna i planeringen (Henecke & Khan 2002). Den främsta anledningen 
sågs som en respons på medborgerliga protester i byggnadsprojekt och ökat krav på 
inflytande i den fysiska planeringen. Enligt Henecke & Khan (2002) stod det dock klart redan 
under utredningen av den nya lagstiftningen att den representativa demokratin fortfarande 
skulle gälla, men ett ökat medborgarinflytande skulle utgöra ett viktigt komplement. 
Konsult(1) menar att planering och byggande är till stor del en förhandlingsprocess mellan 
starka parter, där medborgarna inte har samma professionalism och styrka i dialogen. 
Överklaganden och protester är ett resultat av att samtalet med medborgarna har skötts på ett 
dåligt sätt, och därför kan det vara nödvändigt att anlita konsulter som arbetar med 
kommunikation menar konsult(1). Kommunikationskonsulter har möjlighet att hitta det 
”optimala verktyget” som passar för situationen (Demokratiutredningen 1999) och alternativa 
arbetsmetoder för att fånga in fler perspektiv.     
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Behovet av kommunikationskonsulter i kommunal planering 
Enligt Demokratiutredningens rapport från år 1999 hamnar kommuner långt ner på 
rangordningen över vanliga kundgrupper. Efterfrågan antas vid tiden inte öka, men intresset 
verkar inte heller avta, och den blotta förekomsten visar på att det finns ett behov av denna 
typ av tjänst även i skattefinansierad verksamhet. Konsult(1) menar att det har skett en 
utveckling och kommunikationskonsulter efterfrågas mer när det gäller att på ett tidigt 
stadium ta fram och tydliggöra visionen kring det som ska skapas. Utifrån ett perspektiv av 
Stockholmsförhandlingen behövde en kommun hjälp med att hitta och tydliggöra 
argumentationen kring behovet av tunnelbana. Anledningarna ansågs främst vara brist på tid 
och kompetens, då kommunen kontaktades av förhandlingspersonerna med kort varsel. 

Tjänsteman(1) kunde ur ett statligt perspektiv se betydelsen av kommunikationskonsulter i 
Stockholmsförhandlingen som ett svar på konkurrensen om uppmärksamhet, i likhet med 
Demokratiutredningens (1999) indikation på att även kommuner måste konkurrera om 
opinionen. Eventuellt kan det bero på möjligheterna för styrning av planeringen och 
förutsättningarna som påverkas av fördelningen av makt mellan stat och kommun, och det 
demokratiska stödet för planeringen (Khakee 2000). Eftersom Stockholmsförhandlingen 
bygger på ett statligt initiativ blev det viktigt att visa på fördelar som en kommun vill att det 
offentliga ska stödja, menar tjänsteman(1). Tjänsteman(2) trodde däremot att samarbetet 
mellan kommun och byrå fick mest effekt på kommunikationen med medborgarna, eftersom 
det handlar om stora ekonomiska uppoffringar för kommunens del.        

Lindström och Bruuns (2012) kritik handlar delvis om att den politiska verksamheten är 
kapitalstyrd, men det kan snarare ses som en ekonomisk fråga utifrån två aspekter. Dels är det 
en tjänst som köps, men där alternativet är att ha tjänsten i egen förvaltning och detta måste i 
sådana fall vägas mot den spetskompetens som rollen kräver. Enligt konsult(1) lyckas de 
behålla sin spets på grund av ett varierat arbete med olika typer av kunder och uppdrag, och 
frågan är hur en anställd på kommunen kan lyckas behålla den spetsen. Möjligtvis har en 
anställd tjänsteman en bättre helhetsbild utifrån den egna kommunen.    

Behovet av kommunikationskonsulter i kommunal planering kan delvis bero på den 
planeringskultur som råder i kommunen och kopplas till Khakees (2000) undersökning som 
visar att omfattningen av engagemang varierar i olika kommuner mellan politiker, tjänstemän 
och allmänheten. Parallellt med detta gäller även resonemanget kring ansvarsfördelningen 
mellan politiker och tjänstemän som tenderar till att vara obestämd (Linde et al. 2012). Det 
talas om ett ”gränsland” mellan politik och förvaltning, och detta tycks ha ett samband med 
kommunens storlek enligt empirin. Större kommuner har större partiorganisationer med 
heltidspolitiker som automatiskt genererar mer kompetens och ett annat engagemang. Mindre 
kommuner har större andel fritidspolitiker som sköter sitt uppdrag vid sidan av sitt vanliga 
arbete, vilket ger tjänstemännen ett större inflytande, samtidigt som det kan underlätta 
informell kontakt mellan politiker och tjänstemän. 

Eftersom intresse och engagemang tycks variera i kommunerna väcker det frågan om vem 
som egentligen styr innehållet i politiken. Även den otydliga ansvarsfördelningen mellan 
politiker och tjänstemän, samt fördelningen av heltids- respektive deltidspolitiker kan bidra 
till en osäkerhet om aktörers respektive roll. Den representativa demokratin bygger på att 
förtroendevalda har makten och förväntas agera i allmänhetens tjänst, men risken är att 
makten förskjuts till tjänstemän eller politiska rådgivare som inte är folkvalda. 
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Diskussion 
Det finns fortfarande en viss osäkerhet om vad public affairs egentligen innebär och vilka 
effekter det får för den kommunala planeringen. Svårigheten ligger i att bedöma resultatet och 
det går endast att spekulera i om utfallet hade blivit annorlunda utan 
kommunikationskonsulters inverkan i Stockholmsförhandlingen. Om tjänsten går ut på att 
förbereda ett ärende, snarare än att företräda uppdragsgivaren, blir det svårt att mäta 
omfattningen genom att kontakta beslutsfattarna (Demokratiutredningen 1999). I fallstudien 
har kommunikationsbyrån i överensstämmelse med teori haft en rådgivande roll, vilket 
försvårar tolkningen av resultatet. 

Enligt den egna undersökningen anser jag att det finns indikationer på att konsultbyrån har 
haft en betydande roll i förhandlingarna. Som tjänsteman(1) sa krävde situationen ”tunga” 
argument och att den korta tid som fanns till förfogande användes på ett slagkraftigt sätt. 
Enligt tjänsteman(2) verkar samarbetet fått effekt på resultatet, eftersom presentationen 
upplevdes som bland det tydligaste och mest uppenbara när det gäller tillkomst av bostäder. 
Den centrala frågan i förhandlingen var bostadsbebyggelse och detta var ett budskap som 
kommunen med hjälp av byrån lyckades förmedla.       

Samarbetet mellan kommun och konsultbyrå inom public affairs i Stockholmsförhandlingen 
visade sig inte vara det tydligaste exemplet på hur tjänsten kan praktiseras i den kommunala 
planeringen. Som tjänsteman(1) sa var det en liten förhandling i förhållande till antalet 
inblandade, och situationen ansågs vara närmast unik. Samtidigt om jag hade valt ett annat 
fall hade det sannolikt krävt mer ingående kunskaper om de politiska och strukturella 
förhållandena, vilket även hade gett arbetet en annan prägel. Arbetet är baserat på kunskaper 
inom samhällsplaneringen, och resultatet kan således endast ses som en förklaringsvariabel i 
ett stort och komplext sammanhang. 

När det gäller val av intervjupersoner hade jag kunnat välja en till person från kommunen, 
någon som varit delaktig i förhandlingen för att få fler infall. Ett ytterligare alternativ hade 
varit en person från någon annan kommun för att få en fullständigare bild av public affairs ur 
ett kommunalt perspektiv. Med hänsyn till tid och arbetets omfång anser jag att valet av 
intervjupersoner ändå har gett arbetet en övergripande bild av ämnet, och kan visa på ett 
exempel hur public affairs tillämpas i den kommunala planeringen.  

Slutsats     
Något som jag inte kunde förutse i teoridelen var kommunikationskonsultens roll i 
medborgardialogen. Den diskussion som förs i tidigare litteratur handlar om att 
kommunikationskonsulten försvårar medborgarnas insyn i beslutsprocessen, resultatet blir en 
mindre tillgänglig politik och betonar att planeringen styrs uppifrån. Det visade sig att public 
affairs i kommunal planering kan förbättra och underlätta medborgardeltagandet och att det 
finns ett behov av tjänsten i andra sammanhang än förhandlingssituationen, vilket inte 
motsvarar teorin. Detta lämnas dock öppet för vidare studier. 

Arbetet visar tydligt att samhällsplaneringen är en i huvudsak politisk aktivitet, och därför 
finns en marknad för den politiska konsultverksamheten. Det råder en otydlig 
ansvarsfördelning mellan politiker och tjänsteman som lämnar utrymme till att reflektera över 
planerarens roll. 
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Bilaga 

Intervjumall 

• Kan du berätta lite om ditt arbete som konsult/tjänsteman/kommunikationsdirektör? 
• Hur ser du på kommunikationskonsulters roll i påverkansarbete, inom kommunal 

planering, för att få viss bebyggelse eller infrastruktur? Vilka effekter får det på 
samtalet och beslutsunderlaget? 

• Vilken roll/funktion får kommunikationskonsulter i samhällsbyggnadsprocesser? 
• Varför finns ett behov av kommunikationskonsulters hjälp ur ett kommunalt 

perspektiv? 
• Hur ser det ut idag? Är det vanligt att kommuner finns med i kundkretsen? 
• Kan du se några problem eller risker med public affairs i kommunal planering? 

Specifika frågor till konsult(1) 

• När kontaktades ni av kommunen och varför? 
• Vet du om fler kommuner använt sig av strategisk rådgivning i 

Stockholmsförhandlingen? 
• Vilka arbetsmetoder har varit centrala och avgörande i Stockholmsförhandlingen? 

Specifika frågor till kommunikationsdirektör(1) 

• Hur har förhandlingarna om tunnelbana sett ut? 
• När kontaktade ni byrån och varför? 
• Vilka strategier har använts och varit avgörande enligt dig? 

Specifika frågor till tjänsteman(1) och (2)  

• Hur har förhandlingarna med kommunen sett ut? 
• Har du uppfattat att kommunen använt sig av några specifika strategier? 

Specifika frågor till konsult(2) 

• Vilka arbetsmetoder är vanliga? 
 
 


